sacyr.com

Desafios
Cumpridos

Descrição geral

Descrição geral
Desafios
Cumpridos

Somos um grupo global comprometido a enfrentar qualquer desafio para transformar a nossa sociedade.
▪

Trabalhamos em cerca de 30 países para melhorar as infraestruturas e os serviços.

▪

O talento é o símbolo da nossa equipa global, formada por 37 700 mulheres e homens que trabalham diariamente para criar um
mundo mais próspero e sustentável.

▪

A nossa aposta na inovação e expansão internacional tornou-nos uma empresa de referência.

▪

Cotamos na bolsa espanhola.
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Descrição geral

Marcos

Ano de fundação
2009

Adjudicação do
terceiro conjunto de
eclusas do Canal de
Panamá

2000

2004

Aquisição da
Somague (27%)
*100% - 2004

Negócio
de serviços
públicos + SUFI

A Sacyr Concesiones
é criada

2014

2018

Saída do negócio
promotor

2016

Inauguração da
ampliação do
Reforço da
estrutura de capital Canal do Panamá

Nova identidade
corporativa

1986
1996

2002

2006

2013

2015

2017

Primeira concessão
adjudicada
no Chile

Aquisição
de negócio
imobiliário

Participação na
Repsol

Alteração do nome
corporativo

Alienação
da Testa
Sacyr Industrial
Sacyr Fluor /
Sacyr Nervión /
Isotrón

Cancelamento
dívida Repsol
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Descrição geral
Desafios
Cumpridos

INVESTIMENTO
ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURAS

▪ Centrada em
atividades de
construção:
–Construção civil

–Edificação
– Chave na mão/EPC
▪ Elevada capacidade
tecnológica
▪ 88% de atividade
internacional

CONCESSÕES

▪ Carteira diversificada de
infraestruturas:
–Diversidade de ativos
–10 países
–Combinação de ativos
maduros e concessões
com potencial de
crescimento
▪ 44 ativos
▪ Vida remanescente dos
ativos de 27 anos
▪ Elevado potencial de
crescimento e valorização
crescente

SERVIÇOS

▪Centrado em concessões
de serviços públicos:
–Água, ambiente,
instalações,
conservação e
restauração
–Atividade estável
com geração de saída
de caixa
a longo prazo

▪Carteira sólida de
contratos públicos
e privados
▪Boa trajetória

INDUSTRIAL

▪Projetos EPC de energia,
tratamento de resíduos e
água:
–Negócio
com elevado potencial
de crescimento
–Joint venture com Fluor,
Isotrón e Nervión

7,9%
participação na
Repsol
Grande potencial
de crescimento
e sinergias

▪ Área de negocio mais
dinâmica e de maior
crescimento
▪+100 centrais de energia
▪ +300 estações de
tratamento de água

▪Melhoria da faturação
e margens
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Descrição geral

Carteira

41.600 €
milhões de carteira
Canadá
Reino Unido

71%

Irlanda

Estados Unidos

Países Baixos

Espanha

internacional

Portugal

Itália

Argélia
México
Panamá

Arábia
Saudita

Cabo Verde

Colômbia

Catar
Omã
EAU

Togo

Equador

Carteira de
lucros internacional

Peru
Bolívia

66%

14% Engenharia

6%

Concessões

e Infraestruturas

Industrial

Chile

Brasil
Paraguai
Uruguai

Angola
Moçambique

Austrália

14%
Serviços
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Líder
internacional

Descrição geral

Somos o investidor n.º 1 de infraestruturas na Colômbia e no México e n.º4 no Chile.
Na América Latina, somos a 2ª maior multinacional de infraestruturas, segundo o ranking de maiores empreiteiros
internacionais de infraestruturas da Engineering News-Record (ENR)
Sacyr Concesiones: 7.ª maior empresa concessionária de infraestruturas de transporte do mundo. Conforme demonstrado
pelo ranking de gestores de concessões de infraestruturas da Public Works Financing (PWF)
O ranking coloca-nos na 4.ª posição entre as empresas que desenvolvem projetos greenfield de infraestruturas.
Sacyr Agua/Sacyr Sadyt: 11ª maior empresa por capacidade de água dessalinizada do mundo, com uma produção de 2,2
milhões m3/dia instalados (equivalente a 14,6 milhões de utentes abastecidos), segundo o ranking do IDA Water Security
Handbook 2018-19.

11.ª maior empresa do mundo por
2ª maior multinacional de infraestruturas
na América Latina

capacidade contratada de água
dessalinizada

7.ª maior empresa concessionária de
infraestruturas de transporte do mundo
4.ª maior empresa que desenvolve projetos
greenfield
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Principais
cifras

Descrição geral
Temos forte presença internacional em projetos de elevada capacidade tecnológica.

Principais cifras financeiras
Dados em mm€

Faturação
Internacional
EBITDA
Margem Ebitda
EBIT
Lucro líquido
Carteira de lucros
Funcionários

Faturação 2018

2018

2017

3.796
60%
543
14,3%
365
150
41.674
37.730

3.093
58%
423
13,7%
257
131
41.001
30.309

42% Engenharia

26%

13%

e Infraestruturas

Serviços

Industrial

19%
Concessões

EBITDA 2018

Origem dos lucros 2018

27%

60%

2008
Internacional

2018
Internacional

48%

29% Engenharia

Concessões

e Infraestruturas

6%
Industrial

17%
Serviços

76% do EBITDA provém de ativos concessionários
(infraestruturas, água, resíduos e industrial)
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Áreas de negocio

Engenharia e
Infraestruturas

Áreas de negocio –
Criação em 1986

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, líder em infraestruturas em
todo o tipo de projetos de construção civil (autoestradas, metro e
ferroviárias, marítimas e hidráulicas) e de edificação.
Os nossos princípios têm por base o cumprimento dos prazos, a
promoção da inovação, a internacionalização da atividade e o
desenvolvimento de altos padrões de segurança e qualidade e de
respeito pelo meio ambiente.

€ mm

2018

Faturação

1.713

EBITDA
Margem Ebitda
Carteira de obras

ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURAS

168
9,8%
6.183
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Áreas de negocio –

Engenharia e
Infraestruturas

6.183 €

Carteira 2018

milhões

Por países
32,4%

12,2%

4,8%

Itália

Espanha

EUA

17,4%

10,4%

Colômbia

Chile

4,2%
Angola

4,6%

3,5% Reino Unido
2,1% Portugal
2% Outros

4%

2,3%

México

Paraguai

15,2%

3,9%

3,1%

Edificação
não residencial

Túneis

Brasil

Por atividade
66,5%
Estradas

Marítimas e hidráulicas

1,4% Outros
0,7% Urbanizações

3,6%
4,3%

1,4% Aeroportuárias

Edificação residencial

Ferroviárias

ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURAS
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Áreas de negocio –

Engenharia e
Infraestruturas

6.183 €

Carteira 2018

milhões

Por continentes
50%

44%

6%

Europa

América

África e
Ásia

▪ Atividade centrada em projetos de infraestruturas (85% da atividade total)
▪ Ênfase em projetos de elevado valor acrescentado, 88% internacionais.
▪ Margens estáveis.
▪ Experiência consolidada em projetos de elevada capacidade técnica e tecnológica.

ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURAS
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Áreas de negocio –

Engenharia e
Infraestruturas

Marcos
mais recentes

Espanha

México

Reino Unido

Ampliação do terminal T4 do aeroporto
de Madrid Barajas
Linha de alta velocidade Madrid-Barcelona-fronteira
francesa: túnel Sants-La Sagrera
Plataforma de alta velocidade do País Vasco
Prolongamento da linha 9 do metro de Madrid
Autoestrada de Las Pedrizas
Las Setas de Sevilla
Torre Castellana 259B em Madrid

Troço da linha 3 da ferrovia elétrica
de Guadalajara
Autoestrada Pirámides-Tulancingo-Pachuca
Hospital de Querétaro
Hospital Tlahuac na cidade do México

Segunda fase da universidade do Ulster
Ferrovia elétrica de Edimburgo
Autoestrada A6 Dungiven and Durmahoe Dualling,
Irlanda do Norte

Colômbia

Portugal

Panamá

Ponte de Pumarejo
Corredor 5
Autoestrada do Mar 1
Ponte Hisgaura

Barragem de Foz Tua
Novo hospital em Braga

Ampliação do Canal do Panamá
Terceiro conjunto de eclusas

Catar

Itália

Urbanização de QEZ-1 em Ras Bufontas

Autoestrada Pedemontana-Veneta
Autoestrada Salerno-Reggio Calabria
Ferrovia elétrica de Palermo

Ponte Ras Bufontas

Chile
Autoestrada urbana Américo Vespucio Oriente
Autoestrada Los Vilos-La Serena
Acessos à cidade de Iquique
Hospital de Antofagasta
Aeroportos de Chacalluta e Puerto Montt

ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURAS

Peru

Estados Unidos

Vial Sierra Norte
Jogos Panamericanos

Estrada SR23 Jacksonville (Florida)
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Áreas de negocio – Concessões
Com mais de 20 anos de experiência e um investimento global de 27 mil milhões de euros, somos líder no
desenvolvimento de projetos greenfield. A nossa experiência abarca a gestão integral dos projetos: design,
construção, financiamento, operação e manutenção.
A nossa carteira inclui 44 concessões em 10 países com uma rede de autoestradas de 3814 km e hospitais equipados
com mais de 2500 camas, interfaces de transporte, aeroportos e outros ativos.
€ mm

2018

FATURAÇÃO
Construção
Concessões
EBITDA
Margem Ebitda

793
361
432
272
63%

€ mm

2018

CARTEIRA
Espanha
Internacional
KM
Camas de hospital
CONCESSÕES

27.081
18%
82%
3.814
2.513
14

Áreas de negocio – Concessões
Combinação Construção/Funcionamento: 38* ativos principais em 10 países
diferentes
Ativos novos com vida
remanescente de

30

Estradas co m
po rtagem

P agamento po r
dispo nibilidade

Espanha

Portugal

Irlanda

Itália

Chile

1

1

1

1

7

Colômbia

Peru

milhões de euros
Uruguai

Paraguai

1

1

1

1

3

México

Total
11

4

7

2

13,000

ativos em fase
de construção

27 anos

ativos em
funcionamento

Investimento em curso de

14**

1

15

1

7

Ho spitais

2

2
Interfaces de transpo rte

2

2
A ero po rto s

1

1
Caminho s de ferro

12

4

1

1

10

4

* E outros 6 ativos em Espanha: 4 parques de estacionamento e outros
** 1 ativo com adjudicação provisória
CONCESSÕES

1

2

1

2

38
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Áreas de negocio – Concessões
Aunor (51%)
Viastur (70%)

Pedemontana (49%)

Palma - Manacor (40%)
Turia (45%)
N6 (45%)

Barbanza (100%)

Hospital Tláhuac (51%)

Eresma (80%)

Pirámides - Tulancingo Pachuca (51%)

H. Vilafranca (1%)

Arlanzón (55%)

H. Braga (1%)
Vial Montes de María (100%)

H. Parla (51%)

H. Haçor (1%)

Desarrollo Vial al Mar (37.5%)

H. Noroeste (51%)

Brisal (5%)

Int. Plaza Elíptica (51%)

Vial Unión del Sur (60%)

Int. Moncloa (51%)

Pamplona - Cúcuta (100%)

Guadalmedina (70%)
Daoiz y Velarde (100%)

Valles del Desierto (60%)

Juan Esplandiú (100%)

Rutas del Desierto (51%)

Vial Sierra Norte (67%)
Plaza del Milenio (100%)

Valles del Bío Bío (51%)

Virgen del Romero (100%)

Ruta del Algarrobo (51%)
Rotas 2 e 7 (60%)

Ruta del Limarí (51%)

Plaza Encarnación (100%)

Los Vilos-La Serena (100%)
Corredor rodoviário 21 e 24 (51%)

Vespucio Oriente (50%)

Caminho de ferro central (40%)

Hospital Antofagasta (70%)

Aeroporto El Tepual (62,5%)

Outros ativos

Aeroporto Chacalluta (57,5%)
Text. Ativos em funcionamento
CONCESSÕES

Text. Ativos em fase de construção

Mercado del Val (100%)

Text. Adjudicação
provisória

Parques de
estacionamento

Estradas com portagem

Estradas com portagem
por disponibilidade

Caminhos de ferro

Hospitais

Interfaces de
transporte

Aeroportos
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Áreas de negocio – Concessões

Marcos
mais recentes

Em fase de construção:
Quatro estradas na Colômbia, uma no México, uma no Uruguai e
uma no Paraguai.
Investimento total: 2700 milhões de euros.
Autoestrada Pedemontana-Veneta, Itália.
Investimento: 2500 milhões de euros
Aeroportos El Tepual (Puerto Montt) e Chacalluta, Chile
Investimento: 102 milhões de euros
Autoestrada urbana Américo Vespucio Oriente, Chile.
Investimento: 861 milhões de euros
Hospital Tláhuac e estrada Pirámides-Tulancingo-Pachuca,
México
Investimento: 175 milhões de euros
Secção 11 da estrada Longitudinal de la Sierra 2, Peru
Investimento: 343 milhões de euros

Em funcionamento:
Hospital de Antofagasta, Chile. 671 camas
Hospital de Braga, Portugal. 705 camas
Autoestrada de Guadalmedina, Málaga, España, 28 km

Início de funcionamento de três estradas no Chile: Vallenar-Caldera,
acessos a Iquique e Concepción-Cabrero
Investimento total: 747 milhões de euros

CONCESSÕES
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Áreas de negocio – Industrial
Especializada em engenharia e construção de instalações industriais. Oferecemos soluções integrais e inovadoras com uma equipa
especializada de mais de 1600 profissionais, centrados na satisfação do cliente e na criação de valor em todas as etapas do
projeto. Todos os nossos desenvolvimentos e serviços são governados pelo respeito pelo meio ambiente, pela excelência,
segurança e responsabilidade social.

€ mm

2018

Faturação

527

EBITDA

36

Margem Ebitda

Energia
& Indústria

6,9%
▪
▪
▪
▪
▪

Projeto EPC de centrais de geração de energia convencional e renovável em todas as tecnologias
Projetos EPC de centrais hidroelétricas
Projetos BOOT e financiamento de projetos
Operação e manutenção de centrais de geração de energia
Engenharia especializada de classe mundial: Sacyr Fluor

+ de 100
referências em
cogeração

INDUSTRIAL

Mais de
1 milhão

Engenharia
própria

de horas de
operação

com mais de 450
profissionais

Energia
para + de 2 milhões
de lares
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Áreas de negocio – Industrial

Ambiente
e minas

▪ Engenharia e projetos EPC de tratamento e valorização de RSU em todas
as tecnologias
▪ Desenvolvimento de parcerias público-privadas (PPP) para a gestão e valorização de RSU
▪ Selagem e desgaseificação de aterros sanitários. Fabrico de CSR e valorização energética de
resíduos
▪ Projetos EPC de fábricas de cimento e cal; acordo com a Thyssenkrupp
▪ Projetos EPC em sistemas de moagem e manejo de minerais. Terminais portuários
150 MW
em valorização
energética de RSU

Infraestruturas
elétricas

▪
▪
▪
▪

de produção
de clínquer

43 estações
de RSU desenhadas
e construídas

Referência
internacional
em TMB e valorização
de RSU

Projetos EPC de linhas e subestações elétricas até 400 kV
Operação e manutenção de redes de MT e AT
Parcerias público-privadas (PPP)
Projetos BOOT e financiamento de projetos
Manutenção de + de
8000 km
de linhas

INDUSTRIAL

9.000
Tn/dia

1400 MVA

Subestações

de potência
instalada

e linhas elétricas
até 400 kV

Serviços a
mais
de 900 000 pessoas
na LATAM
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Áreas de negocio – Industrial

Petróleo
& Gás

Água

▪ Engenharia e projetos EPC de refinaria, petroquímica, transporte e armazenamento de
hidrocarbonetos
▪ Projetos de armazenamento, liquidificação e regaseificação de GNL
▪ Manutenção integral de instalações de refinaria e
armazenamento: Sacyr Nervión
▪ Engenharia especializada de classe mundial: Sacyr Fluor
▪ Projetos BOOT e financiamento de projetos de terminais e condutas
Capacidade

+ de 6,7 MM

1,8 MM

de engenharia de
800 000 horas/ano

de horas/homem
sem acidentes

de horas de
manutenção
em refinarias

Gestão de
segurança
certificado
OHSAS 18001

▪ Design, construção e operação de estações de tratamento de água em todas
as tecnologias
▪ Engenharia especializada de classe mundial “in-house”: Sadyt
▪ Potabilização, depuração, dessalinização e estações de água industrial
▪ Parcerias público-privadas (PPP)
▪ Projetos BOOT e financiamento de projetos
TOP 8
mundial em
dessalinização de
água do mar

INDUSTRIAL

Mais de
3 Hm3

Mais de 300
estações

por dia de água
tratada

desenhadas e
construídas

Mais de 250
profissionais
especializados
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Áreas de negocio – Serviços
Estabelecida em 2004, quando a Sacyr decide criar uma área independente voltada para os serviços
ambientais, o ciclo integral da água e outras atividades relacionadas.
A Sacyr Servicios oferece uma ampla gama de negócios centrados na disponibilização de um serviço completo para os seus
clientes, que satisfaça as suas necessidades e gere rentabilidade sustentada.
€ mm

Meio
ambiente

FATURAÇÃO

Água

Instalações

Conservação

Cafestore
Restauro

Serviços
municipais

Ciclo integral
da água

Gestão de
instalações

Conservação de
infraestruturas

Tratamento de
resíduos

Estações de
tratamento
da água

Assistência ao
domicílio

Minas

Projetos ambientais

1.075

Meio ambiente

439

Instalações

385

Água

124

Conservação

83

Cafestore

44

EBITDA
EBITDA/FATURAÇÃO

SERVIÇOS

2018

95
8,8%
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Áreas de negocio – Serviços
Multisserviços:
Sacyr Facilities: top 5 em serviços para instalações (gestão, limpeza, gestão completa de instalações, serviços de energia e
serviços auxiliares). Operador n.º1 de contratos integrados de serviços FM no setor hospitalário

Sacyr Social: top 3 em serviços sociais. Assistência ao domicílio a mais de 38 000 pessoas, com mais de 10 000
trabalhadores. Gere 23 lares e centros de dia com mais de 1500 utentes.

Sacyr Conservación: +12 000 km de estradas conservadas: 4.ª operadora em Espanha a nível de receitas de conservação
de infraestruturas. A maior empresa de conversação do Chile, com mais de 5000 km de estradas. Também opera no Peru,
México e Uruguai.

Cafestore: 2.º operador de restauração em autoestradas e vias rápidas de Espanha. Também gere a restauração e catering
em hospitais, lares, organismos oficiais e empresas com a marca Deliquo. Serve mais de 5 milhões de clientes por ano em 46
pontos de venda.

Valoriza Minería: projetos mineiros em Espanha, sobretudo em jazigos de cobre, ouro, estanho, lítio e volfrâmio.

SERVIÇOS
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Áreas de negocio – Serviços
Sacyr Agua:
Tratamento de água, potabilização, dessalinização, depuração e reutilização; design e construção (Sacyr Industrial-Sadyt), operação e
manutenção, serviços e financiamento de projetos (Sacyr Agua)
+100 plantas de osmose inversa.
Projetos BOT de grande envergadura na Argélia.
Construção da maior estação de EDR do mundo.
Construção de duas das mais importantes estações de UF do mundo (Biningup, Austrália, Sohar, Omã e Ashdod, Israel).
Gestão integral do ciclo da água: 10 milhões de habitantes abastecidos em 6 países
11.ª empresa do mundo por capacidade contratada de água dessalinizada (2007-2018)*: produção superior a 2,2 milhões de m3/dia, com
abastecimento a mais de 14,6 milhões de pessoas por dia.
*IDA Water Security Handbook 2018-19

SERVIÇOS

23

Áreas de negocio – Serviços
Valoriza Medioambiente:
▪

Limpeza rodoviária e recolha de resíduos em Espanha e na
Colômbia

▪

Manutenção de 1450 hectares de zonas verdes com +700 000
árvores

▪

Mobilidade com +100 000 pontos de estacionamento

▪

+580 municípios com +5 milhões de pessoas servidas
Tratamiento de resíduos:

▪

Gestão de 38 estações de tratamento de resíduos

▪

3,1 milhões de toneladas de resíduos processadas

▪

Tecnologia pioneira no tratamento de resíduos na Espanha e
Austrália
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Investimentos

Investimentos
Sacyr: acionista de referência da Repsol

Desafios
Cumpridos

A Sacyr é
o maior
acionista
da Repsol
com 7,9% de
participação
(2 posições
no Conselho e um
posto de
vice-presidente)

Sinergias
significativas

Alto
potencial
de valorização
€ mm

2018

EBITDA

7.513

Lucro líquido

2.341
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Meio ambiente
e segurança

Segurança
Na Sacyr, trabalhamos para melhorar o estado de saúde e bem-estar laboral dos nossos trabalhadores e colaboradores.
Nesse sentido, dispomos de um sistema de gestão da segurança e saúde, desenvolvido sob a norma
internacional OHSAS 18.001 e certificado por um organismo externo de reconhecido prestígio internacional .
Este sistema assegura a gestão correta dos riscos no local de trabalho e a adoção de medidas de segurança e prevenção,
assim como a formação dos nossos trabalhadores, uma vez que desenvolve programas para a melhoria do estado de saúde
dos
nossos funcionários.
Desenvolvemos projetos de I+D+i certificados pela
agência espanhola de certificação na inovação, para a
melhoria das condições de trabalho e segurança.
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Qualidade e meio ambiente
Todas as áreas de negócio implementaram um sistema integrado de gestão da qualidade, meio ambiente e energia com
certificação anual por uma entidade externa de reconhecido prestígio internacional.
Cymae é a nossa ferramenta de gestão ao nível de toda a empresa e nas nossas linhas de atividade
Somos uma empresa comprometida com a luta com as mudanças climáticas e economia circular: eixos nos quais
trabalhamos para desenvolver um crescimento sustentável.

Transformamos os nossos resíduos em recursos, contribuindo para reduzir a nossa pegada ambiental.
Realizamos análises de riscos ambientais nas nossas instalações, aplicando metodologias estritas reconhecidas por
organismos oficiais.
Envidamos esforços no sentido de cumprir os requisitos estabelecidos pelo acordo de Paris e a nova legislação.
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Responsabilidade corporativa
FUNDAÇÃO

Responsabilidade corporativa
Em busca dos padrões mais valiosos
Desenvolvemos uma estrutura de responsabilidades concebidas para a implementação de um modelo de gestão responsável e a sua extensão a todos os
níveis da empresa, com o fim último de tornar a responsabilidade da empresa um elemento central de todas as decisões de gestão.
Para tal, contamos com um comité de responsabilidade social corporativa, formado por representantes de todas as áreas de negócio e dos
departamentos empresariais que garantem a gestão responsável da empresa.
O resultado dos nossos projetos e serviços é um trabalho bem feito que transforma a sociedade em que trabalhamos. Por isso, a
Sacyr e a nossa fundação estão comprometidas com organizações sem fins lucrativos e fundações que também trabalham para a melhoria destas
comunidades. Estas incluem:
Ayuda en Acción, Fundación Aladina, SOS Aldeas Infantiles, Fundación Princesa de Asturias, Fundación Deporte y Desafío, Fundación Inserta (Fundación
ONCE), Fundación Juan XXIII Roncalli, Fundación Toda Ayuda, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Fundación Bocalán, Síndrome de Odine,
Fundación Caminos, Fundación Down Madrid e Banco de Alimentos.

FUNDAÇÃO
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Responsabilidade corporativa
Os nosso compromisso com o desporto
Na Sacyr, estamos comprometidos com o desporto, através do qual promovemos valores comuns como o esforço, a
superação, o rendimento elevado e o trabalho em equipa com o Club Deportivo Sacyr e o patrocínio de atletas cujo
exemplo é fonte de inspiração e que apoiamos e ajudamos na sua carreira desportiva: Federação espanhola de
andebol (feminina e masculina) e os triatletas Mario Mola (tricampeão do mundo), Dani Molina (triatleta
paralímpico campeão do mundo) e Carolina Routier.

FUNDAÇÃO

Renúncia da
responsabilidade
A Sacyr, SA e o seu grupo de empresas ("o Grupo Sacyr") são proprietários exclusivos deste documento. Este documento não poderá ser
copiado, distribuído, divulgado ou publicado sem a autorização prévia expressa do Grupo Sacyr.
Este documento não constitui uma oferta ou convite para adquirir ou subscrever ações conforme a legislação vigente no mercado de
valores.
Este documento contém declarações prospetivas, que poderão incluir declarações sobre a nossa intenção atual, perspetiva ou expetativas
sobre o Grupo Sacyr e a sua gestão, incluindo declarações relativas a tendências que sejam afetadas por condições económicas gerais,
rácios financeiros, resultados das operações, negócios, estratégias, mercados estrangeiros, redução de custos, investimentos ou
dividendos. Estas declarações não constituem garantias sobre resultados futuros, preços, margens, taxas de câmbios ou outros e estão
sujeitos a riscos significativos, incertezas, alterações e outros fatores fora do controlo do Grupo Sacyr, ou difíceis de prever.
O Grupo Sacyr não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente ou rever as declarações prospetivas, ainda que as mudanças nas
circunstâncias sugiram mudanças nas projeções, condições ou eventos futuros incluindo mas sem limitar-se a alterações ao negócio da
empresa ou à sua estratégia de negócios. O conteúdo desta renúncia de responsabilidade deverá ser tido em conta por qualquer pessoa ou
entidade em posse do documento e com responsabilidade na tomada de decisões e investimento. Urgimos com qualquer pessoa a
consultar os documentos e a informação pública comunicada ou arquivada pelo Grupo Sacyr junto dos principais órgãos de controlo dos
mercados de valores, em especial da comissão nacional do mercado de valores de Espanha.
A informação neste documento não foi revista pelos auditores do Grupo Sacyr.
Por conseguinte, não é definitiva e poderá ser alterada no futuro.
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